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Persbericht:

Prinses Amalia wordt 
vermoord door: 

Koning – Rechtspraak –
Defensie – Politie – 
Rijksoverheid voor 
Status Quo  WEF 
psychopaten.

Elite van Nederland 
heeft Moord op Prinses nodig… 
voor behoud Machtspositie 
en Genocide in NL; 
voor VN Wereldoorlog 3.

               

Burgers hebben Recht 
op een Relaxed comfortable 
Juridisch effectief werkend leven 
op Planeet Aarde in Space. 

In KoninkrijkNL is deze kwaliteit leven 
niet meer mogelijk.
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Alle Topmanagers hebben sinds Mei2007
moedwillig het Ministerie van Justitie afgebroken
tot Wit-was-praktijk voor Elite-crime. 

Wereldoorlog 3 is voorbereid van Mei2007;
dag waarop IK – Stokkel – de Internationaal Strafhof rechtszaak 
tegen NL ben gestart, omdat ik niet vermoord wilde worden. 

WO3 is zorgvuldig gebouwd door alle Bestuur-systemen van 
KoninkrijkNL.  Inclusief ‘het laten verdwijnen van de 
Rechtsgeldigheid van Wetten X Verdragen’. 

Er is tegen Koning Willem-Alexander een ICCrechtszaak per 
Juni2014 = een terrorist – die NL volk foltert / doodt – kan geen 
wetten ondertekenen voor een heel Volk, in de soevereine Staat 
der Nederlanden. 

Alle Bestuur-systemen zijn:  
Parlement – Overheid – Bedrijven – NGOs – Internationale 
organisaties – Banken – Onderwijs – Rechtbanken – Justitie 
systemen – Defensie  - Koningshuis ++ 

Genocide-Plan Verenigde Naties 
= grotendeels mislukt.

WEF 1 Wereldparlement-Plan
= mislukt,  al probeert Duivel het nog wel in 
verborgen wereld… te implementeren.
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FREEPIK Vector

Psychopaten-droom VN-Elite, onuitvoerbaar
= criminelen worden Obsessiever / Dominanter / 
Waanzinniger / Unieker..

Amalia wordt met dood bedreigd
door Eigen Familie 
– StatenGeneraal – MinPres – Rijksoverheid – 
Rechtspraak – Topmanagers 
die DictatuurNL weigeren te stoppen. 

Amalia wordt voor LOL met de dood bedreigd. 

Sadisme.  Machtshandelen.    Total Control over NL volk.

Deel van de Bedreiging door ‘Criminelen uit Onderwereld’, 
zoals dat in Media rondgaat… kan worden weggenomen. 

Hiervoor is nodig: 

1. Rechtspraak vertelt waarheid over Internationaal Strafhof 
rechtszaak tegen NL volk, vanaf Mei 2007.
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2. Vertelt waarheid over ICCrechtszaak tegen Koning; juni2014.

3. Politieke Partijen vertellen ICC-waarheid aan NL volk, bij 
NOS.

4. Koningshuis vertelt zelf ICC-waarheid aan NL volk, bij NOS.

5. Defensie – Politie – NATO – VN – WEF  - Ambassades in 
Nederland ( of welke andere organisatie dan ook die het ICC 
dossier kent...) vertelle waarheid over Rechtszaak tegen 
Koning bij ICC,  aan het Volk op Planeet Aarde. 

6. Elke Individu – Organisatie heeft op grond van Folterverdrag 
hiertoe de wettelijke plicht.  

7. Het is verboden om ‘te samenleven met een crimineel; bevel 
voor uitvoeren crime te gehoorzamen’. 

8. Het is verboden om Folterverdrag te misbruiken ten tijde van 
oorlog.

Rechtspraak stort in , bij Moord op Amalia.

Het is onmogelijk voor hen te blijven liegen.
Rechters ‘weigeren de Grondwet uit te voeren / weigeren 
Folterverdrag en Mensenrechtenverdragen uit te voeren’. 

• Resulteert in feit dat Burgers dwongen zijn Zich te laten 
Aanvallen met Biowapens; bedacht voor Genocide en Total 
Control.

• Resulteert in Bekendheid inzake ‘Liegende Rechtbanken’ bij 
Volk op Aarde.  Veel criminelen zullen naar NL komen.

• Internationaal Strafhof staat bekend als Moord-generator.

• Psychopaten-droom van Koninklijke familie wordt CHAOS. 
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• Zij kunnen niet meer Liegen over de Doodsbedreigings 
oorzaak / Moord op hun dochter.

• Bedrijfsleven stort in;  Top-managers hebben bewust 
gezwegen voor WEF – NATO – 1 Wereldparlement LOL.

• Onderwijs stort in: er zijn dus geen Intelligente Goedaardige 
Professoren & Co in Koninkrijk NL.

• Er volgt een Vloedgolf aan Moorden in NL.

• Nu Rechters te crimineel zijn – en daar ZELF niets aan 
hebben willen veranderen – moet de Rechtspraak zichzelf 
opnieuw uitvinden. Geldt ook voor Defensie / Politie / 
Advocatenorde / Universiteiten / Beveiligins-sector / DNB +

• WEF is Gestopt, maar wel ten koste van vele mensenlevens.

https://wetten.overheid.nl/BWBV0002507/1989-01-20#Verdrag_2
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